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Časopis Hrvatskog saveza za esperanto septembro 2006

★ Florenco gastigis la 9l-an Universalan Kongreson de Esperanto

★ Sarajevo organizis Internacian Junularan Kongreson - IJK

★ Esperanto - lingvo en la retejo de Konsilio de Eŭropo

★ Mortis William Auld - la plej granda Esperanta poeto

★ Esperanto-societo en Velika Gorica refondita



__ tempo - gazeto de kel

Karaj legantoj!
La pasinta somero estis ekstreme riĉa por kroataj esperantistoj. Pri ĝia literatura parto aperis aparta aŭgusta numero de Tempo, kun akcentoj je Renkontiĝo 

de verkistoj.Enkondukis la somerajn eventojn unuflanke partopreno en fervojista kongreso 
IFEF en Ŝanhajo (partoprenis Marica Brletiĉ maje) dum nialande aktivis Esperanto- 
Societo Rijeka, kiu kun sia Konkurso por lernantoj fariĝis ĉefflegejo de la plej juna generacio de kroataj esperantistoj. Por Kvar junaj kroataj esperantistoj plej signifa estis la aprila vizito al Eŭropa Parlamento en Strasburgo, gvidita de instruistino Marija 
Jerković. Aliaj kvar kroataj infanoj spertis julie Infanan. Kongreseton en Prato. Helpis al tia multnombra partoprenantaro financa subteno al Elementa lernejo Retkovec de la zagreba Urba oficejo por kulturo kaj klerigado, kiu financis laboron de aparte talentaj infanoj. Judita Rey Hudeček per Esperanto en la elementa lernejo Retkovec samkiel Tihomir Lovriĉ en Elementa lernejo Sv. Križ Začretje evoluas sciojn kaj kapablojn de talentitaj infanoj.Al la ĉefa Movada evento, la 91- a Universala Kongreso de Esperanto en la renesanca Florenco kontribuis trideko da kroataj esperantistoj. Plej multaj el ili veturis tien per la karavano de KEI. prizorgita de 
Faruk Islamoviĉ. Ambasadoro ae Kroatio en Italio Tomislav Vidošević bondeziris al la Kongreso.Kroatio riĉigis eldonan agadon per kvar novaj libroj en Esperanto el kiuj aparte elstaras Leksikono de Esperantlingvaj 
verkistoj (aperis sub la titolo Ordeno de Verda 
Plumo). La libron kreis Josip Pleadin en Đurđevac kun sesdeko da kunlaborantoj. La verko enhavas biografiojn de 901 verkistoj kiuj verkis/as en Esperanto kaj kvincento

da iliaj fotoj Niajn librojn ni prezentas en la speciala numero de Tempo por aŭgusto. Aparte gravas ke Internacia kongreso de 
blindaj esperantistoj estis enkadrigita en la florencan UK. Antun Kovač prezentis la temon „Kiel rilatigi la artverkon al blinduloj kaj malfortvidantoj" (kun Željka Suŝiĉ). Vida 
Jerman en Florenco teatris omaĝe al la unuaj originalaj Esperantaj teatraĵoj prezentinte monologon ae Roksano, en Sarajevo ŝi prezentis fragmenton el Judita de Miro 
Gavran, en Beogrado kun Šaša Pilipović 
Amon kaj pacon el ilia komuna repertuaro el Fortaleza.La najbara lando Bosnio kaj 
Hercegovino estis la scenejo de la Intemacia 
Junulara Kongreso al kiu kroata delegacio kulture konsiderinde kontribuis. Internacia Ligo de Esperantlingvaj Instruistoj - ILEI kunvenis en Prato kaj Marija Jerković prelegis pri la kroata lingvo. Nordamerika Somera Kursaro - NASR en Brattleboro lingve kaj Movade spertigis sekretarion de Esperanto-Societo „Bude Borjan* Tihomir 
Lovriĉ. Pluraj kroataj esperantistoj kontribuis en Beogrado al la aŭgusta SAT-kongreso: 
Vjekoslav Morankiĉ kaj Stjepan Zarina. Familioj Radovanoviĉ kaj Tišljar ĝuis en Ĉeĥio kun denaskaj Esperanto-infanoj REF 
- Renkontiĝon de Esperantlingvaj Familioj. De tiu evento venas nia titolpaĝa foto de Vanja 
Radovanoviĉ.Pri niaj someraj eventoj, tute specife pri niaj novaj libroj en Florenco, elsendis HRI' la 11-an de aŭgusto en programo pri Sciencaj Novaĵoj. Interese estas, kiam en junio okazis monda futbalmaĉaro en Germanio, japana IV intervjuis Etsuon 
Miyoshi kiu Esperante telefonis al Kroatio por ricevi de Spomenka Štimec komentojn pri kroatoj taksoj rilate la rezulton de la ludo inter Japanio kaj Kroatio.Pluraj membroj somertempe helpis kreskigi Esperanton en Kroatio: Esperanto Societo „Mondo Paca" renaskiĝis

en Velika Gorica, dank al la klopodoj de ties prezidanto Stjepan Zarina kaj sekretariino 
Mila Bečka. Gratulon kaj bonvenon al la 12-a membro de Kroata Esperanto-Ligo!

Esperanto Societo 'Liberiga Stelo" el Osijek zorgis pri plibeligo de siaj ejoj dank’ al fervoro de Danijela Drakula kaj Danijela 
Poropat. David Rey Hudeček multe marŝis tra Zagrebo laborinte kiel turisma informanto de Zagreba Turisma Asocio. Sur lia ŝildo estis inter aliaj lingvoj indikite ke li uzas Esperanton!

Studenta Esperanto-Klubo havis multajn gastojn survojintaj al Sarajevo. SEK mem troviĝas antaŭ sia 50-a jubileo festota en 2007. Tiujare Esperanto-Societo en Rijeka festos la centan kaj SEK sian duonjarcentan naskiĝtagon! Ni maljunas, sed ni junas: dum prepariĝas ĉi tiu numero de Tempo membroj de KEJA ekveturas al Slovenio kie la teamo de Vanja Radovanoviĉ kai Mea 
Bombardelli organizas la \7-an Montkabanon 
Renkontiĝon en Dom pod Storziĉem apud Tržič. La Montkabano plenpleniĝos per junaj esperantistoj el dek landoj de la 21-a ĝis la 24-a de septembro 2006.La 11-an de septembro 2006 Esperantujo neripareble malriĉiĝis: en Skotlando mortis la plej granda Esperanta poeto, kandidato por Nobelpremio pri literaturo Williarn Auld. Kandelo por Ii brulas ankaŭ en Kroatio. Kiom liaj versoj profunde vivas en nia kulturo, montras la poeziaj paĝoj kun la poemoj de VVilliam Auld en la Kroata traduko de Ivo Borovečki.Kun aparta ĝojo ni notas ke okaze de Eŭropa Lingvotago Ja 23-an de septembro 2004 Esperanto aperis kiel unu el la lingvoj sur la retejo de Konsilio de Eŭropo! http:// 
www.ecml.at/edl/default.asp?I-E. Dankon al Katalin Kovacs kaj www.edukado.net.Pri multaj someraj amikecoj atestas du fotoj: Marija Jerković Kai Isikawa 
Titko en Parino kaj geaktoroj Vida Jerman kun Sasa Pilipovićen Beogrado.

S. Štimec

Maldekstre: Marija
Jerković kun sia japana 
amikino en Strasburgo.

Dekstre: Vida Jerman kun 
Sasa Pilipović en SAT-kon
greso en Beogrado.

k

Fondita en 1980. Ne aperis en militaj jaroj 1993 kai 1994. Aperas laŭeble kvarfoje jare - Jaro XXV, numoro 3/2006, 1SSN 0352-1583. Tiu ĉi numero estas eldonita per financa helpo de Ministerio de kulturo de Respubliko Kroatio.
Redakcio: Kneza Mislava I 1/111, HR-10000 Zagreb, Kroatio, tel: (385 1) 4617550, fakso (385 1)4619373.rete: esperanto(«?zg t- com.hr, www.esperanto.hr - Kontribuis lvo Borovečki, Renato Corsetti. Boris Di Costanzo, Proba! Daŝgupta, Kaja Farszky, Giuseppe Giochi no. Marija Jerković, Vida Jerman. Ignac Golob, Gazetara Servo de UEA; Sasa Kodan, Tena Kuzmanoviĉ, Tihomir Lovriĉ, Zdravka Metz, Andrija Mirilović, Vjekoslav Morankiĉ, Osnovna škola Sv. Križ Začretje, Gordana Plavŝiĉ. Josip Pleadin, Velimir Piŝkorec, Nikola Rašić. Vanja Radovanoviĉ, Stanko Rukelj. Spomenka Štimec, Dag Treer, Stjepan Zarina. 
Redaktis: Spomenka Štimec, Grafike aranĝis: Josip Pleadin. Presis: Grafokom, Đurđevac, grafokom@kc.htnet.hr 
Anonctarifo l/l paĝo 1000 kn (135 EUR) 1/2 paĝo 500 kn (68 EUR), lasta kovrilpaĝo 2.500 kn (328 EUR). Abono. 4 numeroj jare 40 kn (9,5 EUR), unuopa numero 10 kn (1,5 EUR)
La redakcio ne respondecas pri la opinioj en la subskribitaj tekstoj.
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REMEMOROJ PRI FLORENCO
Trideko da kroatoj kaj kvar kroataj 
novaj libroj en Florenco

Sui' la fotoj de supre malsupren: 1. Interkona vespero, 2.
Estraro de UEA respondas. (Fotis: Stanko Rukelj). 3. Kvar kroataj 
libroj prezentitaj en Florenco.

La plej amasa renkontiĝo de esperantistoj okazas ĉiujare en semajno fine de julio kaj komence de aŭgusto dum la Universala Kongreso. Sabate la 29-an de julio fni matene ekveturis ankaŭ el Zagrebo grupo de nialandaj kongresanoj al Florenco por ĉeesti la 91 -an UK- on. La vojaĝo estis agrabla. Kelkfoje ni dumvoje haltis por eliri aŭtobuson kaj senti la eksteran varmecon. La transiron de la ^tatlimoj ni preskaŭ ne rimarkis kaj eniris ebenan parton de Italujo kiun karakterizas fekundaj kampoj kun vastaj vinberejoj, maiz- kaj sojkampoj. Plejparte la kampoj estis akvumataj tra la reto da kanaloj provizantaj akvon el rivero Po. Sekvis pli kaj pli montoriĉa regiono kun Apenina montoĉeno kaj nia aŭtobuso grimpis altnivele trapasante kelkaj n t unelojn. Tio signifis, ke alproksimiĝas nia celo, Florenco. I .a urbo vigi is ĉie, suestrate, en fervojstacio, en gastejoj. Ĝi aspektis preskaŭ plenŝtopita per turistoj el la tuta mondo. Ni prenis niajn valizojn por loĝiĝi en hotelo dum sekvonta semajno kaj tuj poste serĉis la kongresejon por transpreni la kongresan sakon kun la kongreslibro kaj ceteraj ajoj en ĝi. Interkona vespero estis originala Movada foiro, ĝin oni povis ĝui en la parko antaŭ la kongresejo. Oni ludis, kantis, dancis, babilis, brakumis, kisis reciproke. Cie aŭdiĝis nur Esperanto.Solena malfermo de la Kongreso komenciĝis je la deka horo dimanĉe ene de mezepoka fortikajo ĉar mankis sufiĉa spaco por tioma kongresanaro en la kongresejo. Sekvis >o 1i kongresejo. Sekvis kaj la vicurbestrolegado de gratu lmesaĝoj de la ^tatprezidanto, de la florenca episkopo Eugenio Giani. Daŭris longa vico de gratulantoj reprezentantaj landajn asociojn. La prezidanto de UEA Renato Corsetti komparis Esperanton kun la biblia Davido, kies statuo de Michelangelo staras antaŭ palaco Vecchio kaj foto de ĝi ilustris la kovrilpaĝon de la kongresa libro Li diris ke ankaŭ Esperanto venkos Goljaton samkiel iam Davido venkis kvankam li estis malpli granda. Tiam li per martelbato proklamis la kongreson malfermita. Sekvis la himno, “La Espero”.Posttagmeze ni vizitis pli gravajn vidindaĵojn en la urbo kaj spektis buntkostuman urban roton kun flagoj surla ĉefa placo.Lunde mi preferis unue ĉeesti programeron kiuj gvidis “uniksuloj” Tie temis pri komp u tii programaro Uniks, kiun kreas esperantistoj kaj uzas ĝin liberforme laŭ siaj bezonoj. En najbara konstruajo oni povis rigardi kaj foliumi multegon da libroj Ĉi-foje mi nur rigardis, por pli facile decidi kion aĉeti sekvonttage. Pro mia hezito aĉeti tuj, mi sekvantan tagon konstatis ke iuj titoloj elĉerpiĝis kiujn mi intencis aĉeti. Posttagmeza strategia forumo altiris multajn interesitojn al aktiva diskuto pri plej diversaj metodoj atentigi kaj varbi novulojn por nia afero. Sekve, aŭtora duonhoro vekadis ĉiam intereson de adorantoj de specifaj verkistoj.Marde per nia aŭtobuso ni vizitis mezepokan urbeton San Gimignano. De malproksimo ĝi aspektas vere kurioze eĉ fantome. Multaj altaj kvadratformaj turoj el ŝtonblokoj estus enigmo por ni se nia sperta ĉiĉerono ne informus nin ke tiuj turoj servis kiel sekiglokoj por tolo uzata por veloj. La urbo ene de ĉirkaŭanta murego konservis sian aspekton de la jaro 1348-a, kiam plimulto de loĝantoj pereis pro pesto. Revenante el San Gimignano ni vojaĝis tra pitoreska regiono Chianti. Gi similas al nia Zagorje-montaro. Tie oni produktas famkonatajn vinojn, kiujn turistoj gustumas alvenantaj laŭ serpentumantaj ŝosejoj.Pisa estis urbo kiun ni vizitis merkrede. Alveninte ni eksentis iom alispecan aeron, kvazaŭ spicitan per marakvo, pro la fakto ke la marbordo troviĝas nur kelkajn kilometrojn okcidente de la urbo. Iam en pasinteco Pisa estis havenurbo, sea la rivero Arno kunportadis ŝlimon kiu sedimentiĝis ĉe la enfluejo en la maron kaj la marbordo malproksimigadis for la urbon. Ankaŭ la pisanoj volis havi monumentan preĝejon kun impona baptejo kaj kompreneble, turon. Fundamento por la turo ne estis sufiĉe firma kai la turo dum konstruado komencis kliniĝi. Post kelkjara paŭzo oni daŭrigis la konstruadon kaj la nunan aspekton ĝi havas de la jaro 1350-a. Por atingi la supron oni devas supreniri laŭronde. Mi nombris la ŝtupojn, ducent naŭdek ses entute. Sur la supro estas pendigitaj ses grandaj sonoriloj De tie videblis la tuta urbo kun vasta ĉirkaŭaĵo. Fine komencis pluveti kaj tiel iom mildiĝis la varmego. Sekvanta urbo kiun ni vizitis estis Lucca. Ĝin ankaŭ ĉirkaŭas granda muro kaj la interno konserviĝis en mezepokaj stiloj. Tie troviĝas la naskiĝdomo de Giacomo Puccini. Vespere ni revenis al 
Florenco. aĵaŭde en la kongresejo la estraro de UEA respondadis al demandoj. En apuda konstruaĵo en salono Minnaja daŭris interesa Esperantologia Konferenco. En salono Lapenna estis diskutata la kongresa temo: Lingvoj, kulturoj kaj edukado al daŭropova evoluo. Emfaze kun tiu temo, la engaĝiĝo bezonatas por certigi daŭrigeblan evoluon en praktiko sur ĉiuj niveloj. Delegita reto estis traktata en salono Migliori™.Vendrede ni vizitis Sienon. Tre interesa urbo, precipe ĝia ĉefa dekliva placo kiu dum pasintaj jarcentoj servis kiel kolektilo por pluvakvo en subteran cisternon antaŭ Palazzo Pubblico. Tradicie sur la ĉefa placo vetkuras ĉevaloj la 16-an de aŭgusto kaj la 2-an de septembro 
ĉiujare. .Sabate, lasta kongresa evento: Solena Fermo. Ĝi okazis same kiel la inaŭguro, en la fortikaĵo nomata Fortezza da Basso. Tie sekvis kortuŝaj adiaŭoj; ĝis venontfoja renkontiĝo. Infanoj, kiuj interamikiĝis dum sia infana kongreseto, ploris. Nia aŭtobuso estis preta reiri Zagrebon. Ni revenis en freŝan Zagrebon dumnokte. Bonan nokton! Ĝis revido! Eĥis la adiaŭ
oj-

Stanko Rukelj

La renesanca kongresa urbo donis belan kadron al la ĉi jara Universala Kongreso. Florenco, la u rbo, kie naskiĝis ĉio, malavare gustumigis al ni italan kulturon. Renato Corsetti brilis kiel tradukisto de la romdialekta poeto Giuseppe Giochino 
Belli el la 19-a jarcento. La rimoj finigantaj per ski plaĉis al multaj kongresanoj. Ni represas ia faman poemon 'Sen Titolo el la Kongresa kuriero "Florenca Lilio*.
SEN TITOLO

Zenajde, graf-edzino de Volkonski, 
vi volas igi min danĝere riski, 
oni provos al mi telerojn diski 
ĉar neniu kapablos min agnoski.

Mi lemis versi sed ne arabeski 
kaj devas ofte min protekte maski, 
ĉar mi vidas bastonojn min embuski 
kaj devas fuĝi for por ne groteski.

Mi nur en Romo povis daŭre kreski, 
kaj do ne povas vorte ŝajn-etruski 
kiel vi aŭ sinjoro Viaseski.

Sufiĉas! Venis tempo nun ektaski 
por fine viri kaj ne nur moluski 
kaj sekve ĉu karesemi, Ĉu eĉ paski.

en Mostar
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SARAJEVO: La 62-a IJK - 6a-13a de aŭgusto 2006
Ĉiu intemacia Esperanta renkontiĝo de gejnuloj estas iamaniere IJK por si mem. Sed, dife

renco estas 500 homoj el 49 landoj! Tiel multe da partoprenantoj ĝuis la Sarajevan renkontiĝon.
Temo de la kongreso estis “Multkultureco kaj tutmondiĝo”. Rilate la temon, oni ne devus 

multe pli fari, ol organizi la renkontiĝon Kaj vere tre sukcese la bosniaj esperantistoj gviditaj de 
prezidantino de LKK - Vildana Delaliĉ, organizis ĝin!

Dum tiu amuzplena kaj bonetosa semajno estis ofertataj multaj interesaj dumtagaj kaj 
dumnoktaj programeroj. Ekzemple kursoj pri homeopatio, pri dancoj el diversaj partoj de la mon
do, pri brajla kaj araba alfabetoj, pri komputiloj, pri projekta mastrumado, pri islamo, pri ludoj, 
pri Interreto, pri progresemaj fizikaj teorioj, pri Esperantaj vortoj ktp. La nokta programo ĉiun 
tagon enhavis gufujon, trinkejon, filmejon, dancejon kaj sufiĉe da tempo por viziti kaj ĝui ĉiujn. Ĉi 
tie estis aldonataj ĉirkaŭ 6 koncertoj de famaj Esperantaj muzikistoj kaj kantistoj. Krome okazis 3 
teatraĵoj. Oni ankaŭ devus mencii diversajn ekskursojn: al omaĝcentro al la viktimoj de Srebrenica 
kaj Sarajevo, al urbo Mostar, derviša monahejo Blagaj, romantika urbeto Poĉitelj, urbo Tuzla, pil
grimejo Međugorje, la piramidoj de Visoko kaj aliaj, tre interesaj lokoj.

Sarajevo estas tre bela urbo kun multaj, diversaj interesaĵoj - kaj bongustaj manĝaĵoj. La 
urbo havas grandan bazon por fariĝi eĉ pli konata turisma loko, kaj videblas, ke ĝi multe ŝanĝiĝis 
ekde la milita tempo. Eble la sinagogo, moskejo, ortodoksa kaj katolika preĝejo, kiuj estas najbaroj 

en la urbocentro, baldaŭ sukcesos eltrovi, ke ili parolas la saman, bosnian lingvon.
El Kroatio, la renkontiĝon partoprenis ĉirkaŭ 15 esperantistoj. Kaj ili ne estis nur ekko- 

nemaj pri novaj geamikoj, pigraj kaj turismemaj dum la renkontiĝo, sed ili ankaŭ kontribuis al 
la programo. Jen...

Dum koncerto kun Israelano Doron, nia lertfingra muzikistino je perkutinstrumentoj 
Kaja Farszky montris ke ŝi, krom marimbo kaj similaj instrumentoj, ankaŭ belege pianludas. Tial 
ŝi, dum pianoludo, kaptis ĉiujn pensojn de la publiko, kun harmonia muziko kreita de nobelino 
Dora Pejačević.

Krom la koncerton de Kaja, kroatiaj esperantistoj okazigis ankaŭ du teatraĵojn. La unua 
estis “Judita” de Miro Gavran, kiun sola ludis nia mondfama, spertoplena aktorino Vida Jerman. 
Tiel bone ŝi aktoris, ke al la publiko ŝajnis, ke estas pli ol unu homo sur la scenejo! La duan 
teatraĵon, “Galaktika krozŝipo Ludoviko en epizodo: La muro de la mallumo», prezentis Drama 
grupo de Zagreba Studenta Esperanta klubo. La grupon gvidis reĝisoro Vanja Radovanoviĉ. Kaj 
la publiko multe ridegis dum la teatraĵo. Por ambaŭ teatraĵoj ni ricevis grandajn aplaŭdojn kaj 
estiĝis aktorsteloj almenaŭ por unu nokto.

F

I

I
Multkultureco 
t* Tutmondiĝo

KONGRESA 
LIBRO
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"Galaktika krozŝipo Ludoviko” 
en Sarajevo

Drama grupo de Studenta Esperanta Klubo prezentis ankoraŭfoje sian ĉi-jaran prezentaĵon “Galaktika krozŝipo Ludoviko en epizodo: La muro de la mallumo” kadre de ĉi jara IJK en Sarajevo. Post sukcesa februara kroatlingva prezentado dum la zagreba renkontiĝo de teatraj amatoroj (Susret kazališnih amatera Zagre ba - SKAZ) ankaŭ la Esperantigita versio estis sukcesa kaj ĉirkaŭ 250 spektantoj per longa kaj laŭtega aplaŭdo dankis la aktorojn. La grupo planas ĉi-aŭtune ankoraŭfoje prezenti tiun teatraĵon en Zagrebo, sed la tempo kaj la loko de tiu prezentado ankoraŭ estas nekonataj.
Vanja Radovanoviĉ

Venontjare, la esperantistoj de la mondo estas in
vititaj partopreni la 63-an IJK en Hanojo, Vjetnamio. Laŭ 
la prezentaĵo kiun Vjetnamianoj prezentis en Sarajevo, ŝaj
nas ke ili tre serioze zorgas pri la organizado de la fama 
renkontiĝo... Pli pri la vjetnamia renkontiĝo vidu ĉe retpaĝo 
www.tejo.org/ijk.

Kiu volus ekscii pli pri IJK en Sarajevo, aŭ spekti 
prezentaĵon kun fotoj pri la renkontiĝo, tiu povus skribi al 
info@sek.hr. Aŭ nur rigardu fotojn de sveda esperantisto 
Sjoerd ĉe http://fotoj.homeip.net/ .

* gufujo = maldiskejo

Dag Treer

Ni estis en Prato
Intemacia Infana Kongreseto okazis en Prato. Oni nomis 

ĝin la 50-a IIK. Ni, Leina, Ernesto, Bojan kaj mi partoprenis ĝin. Es
tis bonege! En la grupo estis multaj infanoj el dek kvar landoj. Tio 
estis kiel unu granda klaso kun 34 infanoj. Ni tre bone amuziĝis kaj 
multon vidis. Ni multon lemis sed malmulte lernis Esperanton: es
tis grandaj krokodilaj grupoj, la franca kaj la kroata. Kaj laŭbezone 
estis aligatora grupo... Tio estis tre bela esperantista renkontiĝo.

Mi definitve decidis daŭre lerni Esperanton. Ni multe 
ekskursis kaj vizitis Florencon, Pizon, Coldoni, Apeninan Mon
taron. Ni marŝis en bela seka rivero. Estis multaj belaj travivaĵoj. 
Mi tre ofte rememoras pri miaj geamikoj kaj niaj ludoj en la parko. 
Dankon, Leonardo? Ni jam planas por estonta renkontiĝo.

Lernantino Tena Kuzmanovic

4 Tempo 3/2006

http://www.tejo.org/ijk
mailto:info@sek.hr
http://fotoj.homeip.net/


tempo - gazeto de kei _

SEK havos
50 jarojn 
en 2007

Studenta Esperanta Klubo en la jaro 2007 festossian50an naskiĝtagon 
kaj tiurilate membroj de SEK planas okazigi plurajn programojn, eldoni libre- 
ton pri la historio ktp. Unu el preparprogramoj estas premikonkurso kun la 
celo trovi kiel eble plej interesajn kaj originalajn (kaj ŝparemajn) manierojn 
por festi la 50-ja rigon de la klubo.

La konkurso estas malfermata ĝis la l-a de novembro 2006 kaj ĝin 
povas partopreni ĉiuj, kaj membroj kaj nemembroj de la klubo kaj ankaŭ nees
perantistoj.

Sekvaj kategorioj ekzistas:
- plej originala (plej nekutima) ideo (senrigarde pri la kostoj) 
plej bona senkosta ideo

- plej bona ideo kun kostoj ĝis 200 kn
- plej bona ideo por intemacia informado (je internaciaj Esperanto-aranĝoj, 
gazetoj ktp.)

La premioj ne estas tre luksaj, sed ili estas tre dolĉaj:
La premiitoj (po unu el ĉiu kategorio) ricevos po tri laŭplaĉaj kukoj 

el konata dolĉaĵejo “Vincek” kaj ankaŭ surprizpremioj estos disdonataj.
Pri premioj decidos la sekva jurio: Dag Treer (nuna prezidanto de 

SEK), Mea Bombardelli (prezidantino de SEK en jaroj 1994-1995), Faruk Is- 
lamoviĉ (prezidanto de SEK en jaroj 1997-1998) kaj Vanja Radovanoviĉ (prezi
danto de SEK en jaro 1990).

Bonvolu sendi la proponojn per unu el sekvaj manieroj:
- retmesaĝe: vanja.radovanovic@ericsson.com
- poste: Studentski esperantski klub, Mislavova 11/IV. 10 OOO Za- 

greb
- persone: metante la paperon kun la skribita propono en kesteton 

kiu estos metita fine de septembro en ejo en Mislavova.

Itala revuo „Ogghi" en sia numero de la 23-a de 
aŭgusto raportis pri Infana Kongreseto en Prato. „Per 
Esperanto ni ridetas al la mondo" legeblas sur la afiŝo de 
la infangrupo. Bojan Tišljar tenas la Esperantan flagon ĉe 
la fama turo en Pizo.

Esperantaj familioj 
renkontiĝis en Ĉeĥio

Ĉi-jare okazis jam 28-a Renkontiĝo de 
Esperantaj familioj (REF), la unua en Ĉeĥio. 
Familio Dvorak organizis ĝin en junulara ri
pozejo Pilskv Mlyn apud urbo Pisek en suda 
Ĉeĥio. Dudek ses familioj el 11 landoj (entute 
92 personoj) feriumis dum du semajnoj en 
idilia regiono, tuj apud arbaro kaj eta lago. La 
etoso estis trankvila kaj kampara, sed ekskur
soj al najbaraj urboj Pisek kaj Ceske Budĉjovice 
kaj kasteloj Kratochvile kaj Hluboka vigligis 
la etoson. Dum REF-aranĝoj familioj tradicie 
mem zorgis pri la ludoj kaj ludiloj, laborgrupoj, 
kantadoj kaj promenadoj, sed ĉi-jare la orga
nizantoj prizorgis ankaŭ “eksteran” progra
mon. Interalie, la partoprenantoj povis mem 
fari ornamitan paperon, fari figuretojn kaj 
ornamaĵojn, prepari kastelon el skatoloj, boa- 
tumi kaj naĝi en la lago, vespere spekti porinfa
najn filmojn, lerni danci...

Dum la aranĝo la partoprenantoj 
elektis ankaŭ la lokon por la venonta REF: ju
nularan ripozejon apud hungara urbo Debre- 
cen. Krom hungara oferto ankaŭ ukrainianoj 
deziris transpreni la organizadon, sed pro 
mankantaj informoj pri la organizontoj kaj ilia 
malsperto pri organizado de familiaj aranĝoj 
tamen estis decidite ne akcepti ilian oferton.

La alia grava diskuto dum REF estis 
tiu pri la aranĝo mem: ĉu ĝi nun estas entute 
familia aranĝo? La longjaraj partoprenantoj 
plendis ke la aranĝo nun estas tro granda kaj 
ne plu havis “familiecan” etoson kiel antaŭe. 
Do, la dilemo estas ĉu akcepti novajn familiojn 
aŭ ne, aŭ eble kuraĝigi fondiĝon de aldonaj no
vaj aranĝoj por E-familioj... Videblas ko pli kaj 
pli da familioj uzas Esperanton hejme kaj estas 
kompreneble ke ili deziras renkonti aliajn fa
miliojn por ke infanoj revidu siajn Esperanto- 
amikojn, uzu la lingvon kaj ĝuu la ripozigan 
REF-etoson.

Tia estis la REF rigardata de “objekti
va” vidpunkto, sed indas skribi kelkajn vortojn 
anakaŭ pri miaj personaj spertoj. Al mia filo 
Vedran, edzino Dasa kaj mi tio estis la dua REF 
(post la unua en la jaro 2002, en Hungario), sed 
la unua tuttempa kaj la unua post la naskiĝo de 
nia filino Zrinka. Antaŭ la aranĝo ni ne certis 
ĉu ni povos elteni du semajnoj en REF-a etoso 
- Vedran konis nur kelkajn partoprenantojn, ni 
multe zorgis pri sankondiĉoj de la infanoj, ĉar ili 
tre ofte malsanis ĉi printempe, okhora peraŭta 
vojaĝo ankaŭ donis zorgojn al ni ... sed, krom 
ĉiuj problemoj, ĉio bone finiĝis. Du malsanoj 
ĝenis nin dum parto de la aranĝo, sed ne tro, 
Vedran komence malbone interkompreniĝis 
kun la aliaj infanoj kaj foje rifuzis ludi kun ili 
kaj tre ofte postulis ke nur ni ludu kun li, sed 
fine li tamen komencis aktive paroli Esperan
ton kaj ne nur pasive aŭskulti. Tuj post REF ni 
demandis lin ĉu li emas partopreni la sekvan 
kaj tiam li respondis nur “Eble.” Demandante 
nun, li tuj respondas “Jes, kompreneble!”

Vanja Radovanoviĉ
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„Pokalo Kostrena" edukas 
estontajn Esperanto-parolantojn

Esperanto-Societo el Rijeka faras gravan servon pri la 
jimigo de la kroata Esperanto-Movado. Kvin jarojn sinsekve la 
societo prizorgas scikonkurson pri kono de Esperanto. Pokalo 
kaj diplomo estis la premioj: inter komencantoj elstaris laŭvice 
Žaklina Pezić kaj Monika Dabo (Elementa lernejo Mladost) kaj 
Tena Kuzmanoviĉ (Elementa lernejo Retkovec). Inter progresintoj 
gajnis pokalon Kostrena kaj diplomon Drago lliŝinoviĉ (Retkovec), 
Ivan Puh (Mladost) kaj Dobrila Avramoviĉ (Kostrena). La pokalon 
Kostrena 2006 gajnis Elementa lernejo Mladost. Elementa 
lernejo Sveti križ Začretje en sia lerneja gazeto Fajrero publikigis 
bildstrion de Tihomir Lovrić., kiun ni represas ĉi-numere.

V. Morankiĉ

Hlapic en la 
bengala gazeto
Samatat Prakashan estas la 

titolo de la bengala revuo kies 
volumo 147-148 de lajaro 2006 
atingis Zagrebon. En ĝi aperis 
la tria sinsenkvo daŭrigo de 
Mirindaj aventuroj de metil
ernanto Hlapic de Ivana Brliĉ- 
Mažuranić en la bengala 
traduko de Proba! Daŝgupta. 
Estas interese noti plian in

ternacian kunlaboron kiun la bengala Hlapic realigis: 
la bengala revuo, por ornami la paĝojn de Hlapic, uzis 
la desegnojn kiujn pri Hlapic kre is japana desegnistino 
Goto Mosako por ornami la unuan japanan eldonon de 
FIlapić realigita de Sekoguchi Ken en 2004. La eldonejo 
preparis baldaŭan librofroman aperon de la bengala 
Hlapic.

Esperantaj floroj en 
slovenia ĝardeno

Esperanto-Societo 
en Velika Gorica refondita

La 2-an de julio 2006 en Velika Gorica okazis 
fondiĝkunveno en Ekonomia lernejo kaj estis refondita Es
peranto-Societo - Esperantska društvo „Svijet mira11. La nova 
estraro, prezidanto Stjepan Zarina, sekretariino Mila Bečka, 
vicprezidanto Stjepan Muiĉ, membroj de la Prezidantaro D-ro 
Jozo Marević kaj Marijan Taraberic ekgvidis la societon. La 
Esperanto-Societo en Velika Gorica „ Paca Mondo" estas la 12- 
a membro de Kroata Esperanto-Ligo. Pri la fondo de la nova 
societo informis la gazetoj de Velika Gorica Glasnik Turopolja 
kaj Reporter.

La unua Esperanto-societo (Drustvo za esperanto 
Velika Gorica) estis fondita la l-an de aprilo 1979 kun Zlatko 
Tišljar prezidanto, Boško Vještica vicprezidanto, Marijan Ban 
sekretario.) La societo dum la militaj jaroj ĉesis aktivi. Ĝia 
iama prezidanto Rene Matoušek pereis en Vukovar en novem
bro 1991.

S.Š.

Sur la foto: Iji nova estraro de Esperanto-societo en Velika Gorica.

Iridoj nomataj Juna somero, Amoenido, Aribdo 
kaj hemerokaloj nomataj Simple alta, Simple brilanta, 
Simple delikata, Simple origita, Simple melona., Simple 
promesa, Simple sunflava, Simple unua ankaŭ lastsomere 
kreskis sub siaj Esperantlingvaj nornoj en la najbarlanda 
Slovenio, en la ĝardenoj de fakulo pri iridoj Ignac Golob. 
Mendeblaj, la florplantoj el la bedoj en Ŝentilj poste 
veturas tra Eŭropo por kreski en aliaj ĝardenoj. Eble ve
nontjare vi ŝatus kreskigi esperantnomajn iridojn en via 
ĝardeno? Ni prezentas kelkajn el la kultivaroj registritaj 
per siaj oficialaj Esperantlingvaj nomoj ankaŭ en usonaj 
registrolibroj.

Juna somero Simple brilanta Simple origita

Membroj renovigas sian ejon 
en Osijek

La urba ejo en la malnova burgo en Osijek, 
Tvrđa, kiun uzas Esperanto-Societo „Liberiga Stelo" estas 
malbela kaj neglektita. Oni ne volonte sidas en ĝi. Tial 
dum la jarkunveno oni decidis ke necesas renovigi ĝin, 
por almenaŭ iom beligi ĝin. La laboron gvidis Danijela 
Drakula kaj Danijela Poropat. Ne estas facile masoni kaj 
kolorigi dum la aliaj somerumas.

S . K.
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Nekonata siberia kaptito - esperantisto Slavko Josipoviĉ 
Ĉu esperantista Karlo Štajner ?

En printempo 2006 venis al Kroata 
Esperanto-Ligo Andrija Mirilović por esplori 
pri sia onklo SlavkoJosipovic. Ni montris al li 
biografion en Leksikono de aktivaj jugoslaviaj 
esperantistoj de Manako Gjivoje, kiu estis 
represita en Leksikono de kroataj esperan
tistoj de Josip Pleadin Kune ni legis:

„Tajloro. Naskiĝis la 20-an de majo 
1908 en Komletinci. Sian infanaĝon pasigis 
en la orfejo de la urbo Osijek, kie li lernis Es
peranton en 1927. Membro de Esperanto-So- 
deto „Obstine antaŭen" en Osijek Li gvidis 
kursojn en periodo 1928-1930. Membro de 
komunista partio ekde 1928. Aliginte al SAT 
li tradukis artikolojn el „Sennaciulo" por la 
nacilingva gazeto „Reĉ radnika i seljaka". 
En Parizo li vivis de 1930 ĝis 1932, ceestis 
la unuan SAT-kongreson en Berlino, sed la 
polico dispelis la kongresanojn kaj kelkajn 
el ili arestis. En 1932 li venis en Moskvon, 
laboris en fabriko kaj dum sia libera tempo 
aktivis en „Ruĝhelpo" kaj Ia klubo „Politel 
migrinto". Dum la fama Stalina „purigado" 
oni forkondukis lin senkulpa en Siberion, 
kie li restis ĝis 1959. Dank’ al la interkonsen 
to Tito-Hruŝĉov li revenis al patrolando en 
1959. Ricevis kelkajn distingojn. Poste vivis 
en Zagreb."

Andrija Mirilović estas lia nevo, 
filo de la fratino de Slavko Josipovic, Mandi 
ca Mirilović. La nevo transprenis taskon 
esplori la notojn kiuj postrestis de Slavko 
Josipoviĉ post lia morto en Zagreb la 31-an 
de oktobro 1992. El la mane skribitaj notoj 
Mirilović klopodas rekonstrui la vivon de la 
onklo en Siberio, kies ukraina edzino kaj fi
lino Lena vivas en Zagrebo. El la notoj de la 
onklo la nevo ŝatus krei libron. Ĝia aktuala 
titolo estas La nigra vualo de Siberio. Eldonis
to serĉata. La informoj trovitaj en la abundaj 
notoj verkitaj en Zagrebo post la reveno el 
Siberio, en kroat-rusa lingva miksajo, helpus 
prilumi la epokon en Parizo, Berlino kaj 
Moskvo.

Jen kelkaj kompletigoj de la bio 
grafio:

Slavko Josipoviĉ eklernis Es- 
pranton en aŭtuno 1925 kaj en 1926 abonis 
„Sennaciulo^, en 1927 ekmembris en SAT 
kaj instruis Esperanton por la membroj 
de SKOJ (Ligo de komunista junularo de 
Jugoslavio). Li havis fortan talenton pri 
pentroarto. Kiam post la diktaturo de reĝo 
Aleksandro Karadorđević pluraj komunistoj 
estis malliberigitaj, li sukcesas akiri paspor
ton dank’ al la helpo de pentristo Kornelije 
Tomljenoviĉ ĉe kiu Josipoviĉ lemis pen
tradon. Li atingas Parizon kaj ekaktivas en 
SAT. Fine de aŭgusto 1932 Josipoviĉ direk
tas sin al Berlino kun Malfer, ambaŭ kiel 
delegitoj de SAT en la kongreso okazonta 
en Rosenthall Hof. En la notoj de Josipoviĉ 
temas pri SAT-kongreso en Berlino sed 
fakte perpolice dispelita IPE kongreso (In-

Andrija Mirilović

ternacio de Proletaj Esperantistoj). Hejmen 
li mesaĝis ke en Parizo li sukcesis vendi iun 
sian pentraĵon en stilo de Rubens kaj aĉeti 
trajnbileton ĝis Moskvo. Alveninte la 6-an 
de septembro 1932 en Moskvon, li vizitas 
Sovetrespublikaran Esperantistan Union, 
kie akceptas lin estono Lajant. Matuzoviĉ 
el Kominterno. MOPR kaj PROFINTERN 
direktas lin al fabriko "Moskvoŝvej” kie li 
eklaboras la 8-an de septembro 1932. Li loĝis 
ĉe studento-csperantisto Fedja Staneŝnikov 
en Hohlovski pereulok. (En oktobro 1932 li 
hazarde renkontis en strato Soljanka apud 
Nogin-placo Božon Maslariĉ, komunistan 
aktivulon konatan al Josipoviĉ el la agado 
en Osijek.) ĉiutage kiam oni ne laboris, espe
rantistoj renkontiĝadis en pavilono de Parko 
de naturo kaj kulturo „Maksim Gorki", kies

Slavko Josipoviĉ

direktorino estis Beti Nikolajevna Glan, po 
lino, edzino de Milan Gorkiĉ (kiu en 1932 es
tis ĝenerala sekretario de CKKPJ en Moskvo, 
pereinta en 1937, rehabilitita 1956.)

La amasaj malliberigoj de „trockis
toj" komenciĝis per la murdo de S. M Kirov, 
membro de CKVKPb (Centra Komitato de la 
Soveta Komunista Partio (bolŝevikoj) kaj sek 
retano de la Leningrad regiona partia komi
tato. Fine de 1937 Josipoviĉ estis proponita 
por kandidato de VKPb, proponintoj JaSa 
Zinakov, membro de la urba komitato de 
sovetoj kaj Ivan Truŝin , membro de regiona 
soveto. Uniformita oficisto de NKVD (Sekre 
ta Soveta Politika Polico) arestis Josipoviĉ la 
6-an de marto 1938, laŭ rajtigo de prokura
toro de la moskva armea regiono. Josipoviĉ 
estis forkondukita al la ĉefkonstruaĵo de 
NKVD Lubjanka. Poste li estis transportita al 
la malliberejo Taganjka. Li ricevis Deklaron 
de Eksterordinara konsilio de NKVD kaj 
estis akuzita pro kontraŭrevolucia agado je 
dek jaroj de reedukado en koncentrejo. El 
Esperantista klubo kun li estis arestitaj ak 
torino Ema Grinblum, aktorino Mina, Tjurin, 
Budik, Sefik, aŭstrino Elsa, Lavki n, kiu estis 
elektita en deputitojn de Supera Soveto. Per 
ŝarĝvagono Josipoviĉ estis transportita ekde 
la 10-a de junio 1938 de Moskvo al Novosi 
birsk-Vladisvostok. En Kolima li atingis la 
12-an de aŭgusto 1938, ĉe la estonta admin
istra centro Magadan. Li laboris en minejoj 
Petoljetka, Vodopjanova, Ĉkalova, Serpe 
tinka kaj Neriga, dum dek jaroj de sia pun 
laboro. Poste li restis labori en la regiono ĉar 
la salajroj estis konsiderinde pli grandaj ol 
en la cetera parto de Sovet-Unio. La 31-an de 
decembro 1955 li ricevis dokumenton pri re
habilito de la Moskvo- regiona prokuratorejo 
kaj Prezidantaro de Supera Soveto de Sovet- 
Unio.

La formularoj pri repatriigo de 
personoj naskitaj en Jugoslavio kaj vivantaj 
en Sovet-Unio atingis lin en 1957, surbaze de 
la Kontrakto inter Jugoslavio kaj Sovet-Unio. 
Li respondis al demandaro pri reveno al he
jmlando kaj ricevis „repatrujigan folion". En 
Moskvo li revenis en 1959.

Li revenis al Zagreb la 2-an de feb
ruaro 1959 kaj ekrilatis al esperantistoj kaj 
pentristoj. Li estis membro de grupo de ama 
toraj pentristoj „Grupo 69" kaj li ekspoziciis 
en dudeko da ekspozicioj enlande kaj ekster
lande.

Li mortis la l-an de oktobro 1992. 
Lia tombo estas en la zagreba tombejo 
Mirogoj. I,a familio ne konservis dokumen
tojn el la soveta vivperiodo de Slavko Josi 
poviĉ.
Laŭ aŭtobiografiaj notoj de Slavko Josipoviĉ 
preparis Andrija Mirilović
Esperantigis: S. Štimec
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WILUAM AULD - NE PLU INTER NI
1921-2006

VVilliam Auld, la plej granda 
Esperanto-verkisto mortis en Skot
lando la 1 l-an de septembro 2006. La 
poeto naskiĝis la 6-an de novembro
2004. Profesie li estis vicestro de li
ceo. Esperanton li lernis en 1937 kaj 
ekverkis en la Internacia Lingvo en 
1947. La skota urbeto Dollar famiĝis 
en Esperantujo kiel lia hejmurbeto. 
Auld plej multe riĉigis la originalan 
Esperantan literaturon: lia ĉefverko 
La Infana Raso (1956) levis nian lit
eraturon al la nivelo de nacilingvaj 
verkoj kaj estas konsiderata nia, es
perantista „nacia epopeo".

Sed li ne nur verkis: traduka
do, redaktado kaj eseado estis grava 
parto de lia kontribuo al nia Esper
antlingva kulturo. Li unue prezentis 
sin al ni kiel unu kvarono de Kvaropo 
per Spiro de ! pasio en 1952. Sekvis 
Unufingraj melodioj (1960), Humoroj 
(1969) Rimleteroj, kun M. Boulton 
1976, El unu verda vivo.

Lian poezian verkon resu
mis la eldonejo Edistudio, kiu por la 
centa jubileo de Esperanto en 1987 
eldonis liajn kolektitajn poemojn En 
barko senpilota.

Se iu povas posedi nur unu 
Esperantan libron en sia biblioteko 
tiu havu Esperantan antologion. Li 
kompilis la antologion du fojojn: 
en 1958, por la centa jubileo de la 
naskiĝo de Zamenhof kaj renkonte 
al la centa jubileo de la lingvo Es
peranto 1984. Nova Esperanta kresto
matio estas alia lia grava kompilaĵo. 
Pluraj el liaj eseoj aperis libroforme: 
Facetoj de Esperanto, 1976, Pri lingvo 
kaj aliaj artoj, Enkonduko en la origi
nalan literaturon de Esperanto, 1979 
Vereco, distro, stilo: romanoj en Espe
ranto, Kulturo kaj la internacia lingvo 
1986 kaj Pajleroj kaj stoploj, 1986.

Kiel tradukisto li lasis al ni 
Kantojn, poemojn kaj satirojn de R. 
Burns 1977, Epifanion 1977, Sonetojn 
de Shakespeare 1981, Aniaro de H. 
Martinson (kun B. Nilsson) 1979, La

SNIJEG
(Neĝo)

Tih poput, kuge 
snijeg osvaja, 
gradove pobjeđuje, 
a mi 
narod pobjeđeni, 
hodamo očajno ulicama 
šije savijene 
pod jarmom 
vojske bijele.

U pomoć, proljeće!
Kada ćemo čuti 
tvoje trube 
na horizontu?

robaioj de Omar Kajam (1980), La 
graveco de la fideliĝo de O. Wilde. La 
mastron de ! ringoj de J.R.R. Tolkien 
(en tri volumoj!) li konsideris sia 
traduka ĉefverko. Jurgen de J. Btanch 
Cabell (2001) estis al li plej kara 
traduko.

Redaktoro de longa listo de 
revuoj, aŭtoro de kelkaj lernolibroj 
el kiuj speciale populariĝis Pasoj al 
plena posedo (1968).

Vicprezidanto de UEA, 
membro de Akademio de Espe
ranto ekde 1964 kaj ties prezidanto 
de 1979-1983. De la jaro 1999 li estis 
kandidato por Nobel-premio pri lit
eraturo.

Kroata Esperanto-Ligo 
omaĝis al li por literatura vespero la 
20-an de septembro 2006, kiam Vida 
Jerman legis elekton el liaj versoj 
kaj Spomenka Ŝtimec parolis pri lia 
verko. Ni prezentis kelkajn kroatajn 
tradukojn de VVilliam Auld el la 
plumo de Ivo Boroveĉki. La Infanan 
Rason kroatigis ĝis nun bedaŭrinde 
neniu.

Gazetaraj Komunikoj 
de UEA/S. Ŝtimec

NEMA CEGRTUSA 
(Mankas krotaloj)

Drago mi je 
da ovdje nema 
čegrtuša.

Imamo financijere 
političare 
novinare 
televiziju 
kaćiperke 
a također i druge 
otrovne stvari.
Ali čegrtuše 
nemamo.

Život bi mogao biti 
još neugodniji.

S esperanta preveo: 
Ivo Borovečki
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SJEĆANJE
(Memoro)

Tad bijah mlad, pa dakle luckast, 
o djevi sanjah cijelog ljeta.

Ta bješe veća od svih planeta.

Doplavije danas spomen-more krasno 
na žale mrežnice uma moga.

Djevojka strana.
Vidjeh je jasno.

A pet već ljeta bješe mrtva.

Veoma čudna sudbine žrtva:
Zar takva bješe čežnje moje napast? 

Sad stariji sam, al’ipak luckast,
i pitam se:

Tko bješe djeva ta?

Tko bijah tad taj mladi ja.

MOJA TROGODIŠNJA KCI
(Mia filino trijara)

Na dvoru breza oblak ljubi, 
dok zore hladne blješti sjaj, 
a njene plave kose vjetar 
sad mrsi. Ljupkost tiha znaj.

Ko šaš kraj nekoga jezerca 
saginje se, a žabac joj 
što diše teško, na skok spreman, 
sad stoji sam na ruci toj.

Dok guče njeno hrabro srce, 
bestraga nesta sumnje jad, 
polako već kroz trave jutra 
pahulje magle stižu sad.

U NEDJELJU...
(Dimanĉon ...)

S tobom šetati, Mare, 
rukav tvoj doseći, 

gledati mirna oka 
u neko jezero malo, 

kad vrijeme šetnje bude stalo 
u suton leći, 

smijat se, dirat, plamtjet, 
i šaptat ljubavne riječi.

MIRO EN LOVRAN
l-a ĝis 5a de aŭgusto 2006

Kion faras Kroata Esperanto-Junularo Asocio pri Esperanto? La plej 
fama aranĝo de KEJA estas MKR (Montkabana Renkontiĝo). Krome, KEJA 
organizas ankaŭ MIROn (nun ĝi nomiĝas Mezsomera Internacia Renkontiĝo). 
Ĉi foje la 9-a MIRO okazis en belega kvarnera, fiŝista urbeto Lovran. Partoprenis 
23 esperantistoj el 10 landoj (Francio, Nederlando, Germanio, Aŭstrio, Slovenio, 
Kroatio, Bosnio kaj Hercegovino, Hungario, Ukrainio kaj Rusio). La temo de la 
renkontiĝo estis sufiĉe ĝenerala - “Naturo kaj homo".

Krom la terura, ĉi-aŭgusta vetero, la etoso estis ĝojplena kaj 
amikplena. La renkontiĝon partoprenis 5 kroatiaj esperantistoj, kaj por unu 
nokto vizitis la renkontiĝon 3 esperantistoj el Rijeka - Emil Hrvatin, Damir 
Morankiĉ kaj lia amamikino.

La programo estis diversa dum kvar pluvtagoj kiujn ni havis. Ni 
organizis la urban ludon, konkurson pri maraj sportoj, kvizon, komunan, 
noktan naĝadon, nokton de pantomimo kaj gufujon. En la programo estis 
ankaŭ du ekskursoj. Unu estis turisma piedirado laŭ marborda promenejo tra 
urbetoj Lovran, Ika, Ićići, Opatija kaj Volosko. Plej multe ni restis en Opatija. 
De Volosko ni komune revenis per boato al Lovran. Estis mirinde, ke dum la 
pluvo neniu alia ŝipo aŭ boato estis en la maro, krom la nia, Esperanta boato. 
Estis vere travivinda, kvankam ne tro bela.

Ni ankaŭ ekskursis al urbeto Mošćenice kie la urbestro gvidis nin 
tra belega 2000-jaraĝa urbeto. La urbestro la tutan tempon miris, ke ĉiuj 
komprenas Vladimir Dujniĉ, kiu tradukis cl la kroata lingvo al Esperanto. Kaj 
la urbestro ricevis de ni lernolibron de Esperanto. Kiu scias?... La ekskurso 
finiĝis en la apudmara urbeto Mošćenička Draga kie atendis nin belegaj, bluaj 
plaĝoj kun ŝtonetoj kaj pluvo. Rapide ni okupis la unuan trinkejon ĉe la plaĝo. 
Tie ni atendis por ke la pluvo iomete ĉesu, kaj ni sufiĉe interkonatiĝis unu kun 
la alia.

Post MIRO, duono da MIRO-anoj kun kroatoj kune karavanis 
al Zagrebo, kaj poste al Sarajevo. Estas ankaŭ menciinde, ke ĉirkaŭ 20 
esperantistoj restis en Zagrebo antaŭ MIRO, inter MIRO kaj IJK en Sarajevo, 
kaj post TJK. Kaj zagrebanoj montris al ili la urbon, amikiĝis kaj ĝuis la veran 
Esperantan etoson dum tiu intemacia tempo.

Pli pri MIRO vi povus ekscii ĉe miro@keja.hr. Vizitu ankaŭ la 
paĝaron www.keja.hr. Tie espereble, aperos fotoj de ĉi-jara MIRO.

Dag Treer

APERIS POEMARO 'DORNO EN LAV

KORO1' DE DURO RASAN
Inter multaj ĉi someraj Esperanto-eventoj, restis preskaŭ nerimarkita 

apero de originala poemaro de nesufiĉe konata Esperanto-poeto el Kroatio - 
Duro Rasan. Pri li ni publikigis ampleksan artikolon en septembro 2005, en kiu 
la apero de lia poemaro estis anoncita.

La verketo estas fakte 24-paĝa broŝuro, en kiu troviĝas dudeko da 
liaj konataj originalaj poemoj, kaj tiuj kiuj jam 
aperis en "La Suda Stelo", 'Koko'" kaj antologioj 
"Rceĥoj" kaj "Kroatia Esperanta poemaro, sed 
ankaŭ tiuj, kiuj ĝis nun troviĝis en manuskripto, 
konservitaj post lia morto ĉe lia filino.

La poemaron sub la titolo de li 
elektita dumvive - ' Dorno en la koro" - publikigis 
"Grafokom en Đurđevac, kie la verketo estas 
ankaŭ mendebla.

Li apartenas al tre talentaj originalaj 
poetoj, kiu verkis sub influo de Kalocsay. Estas 
konata informo ankaŭ pri lia originala proza 
verkado, ekzemple romano "La parohestro 
de Jlebic”, sed la manuskriptoj bedaŭrinde 
perdiĝis.
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El nia historio

50 -JARIĜO DE BULTENO “JUGOSLAVIA FERVOJISTO"

Kadre de Fervoja Temo, kiu kutime monate okazadas en Kroata Fervojista Esperanto-Asocio (KFEA), en la ejo de KFEA en Zagrebo, kiel parto ae regula programo, dufoje ĉi jare oni prelegis pri bulteno de eksjugoslaviaj fervojistoj esperantistoj La unuan fojon la 11-an de aprilo sub titolo "‘Memoroj pri Jugoslavia Fervojisto” kaj duan fojon la 9-an de majo okazis trarigardo de tekstoj el “Jugoslavia Fervojisto” en la periodo 1956-1959. Amabaŭfoje prelegis Zlatko Hinšt. La 14-an de aprilo 1956 en Zagrebo aperis la unua numero de “Jugoslavia Fervojisto” kiel oficiala organo de la tiama Fervojista Esperanto Societo Zagreb (fondita en la jaro 1954). Post tri numeroj, kiuj estis organo de FES Zagreb, la pluaj numeroj estis oficiala organo de Jugoslavia Asocio de Fervojistoj-Esperantistoj en Beogrado (fondita en Ia jaro 1955).En la jaro 2006 estas 50-jariĝo de la gazeto kaj, malgraŭ ĝia malapero, ekzistas memoroj. Nia aevo estas gardi tradicion kaj valorigi heredaĵon de Esperanto movado, interalie de fervojistoj Nome, por kroataj fervojistoj esperantistoj “Jugoslavia Fervojisto” estis la oficiala organo (en kadro de JAFE, kies parto estis FES Zagreb) ĝis la jaro 1991. Post la disfalo de eksa Jugoslavio kaj eksmembrigo ae FES Zagreb el JAFE, ekestis Kroata Fervojista Esperanto-Societo kiel memstara internacie rekonita faka landa asocio (ekde la jaro 1998 KFF.S fariĝis Kroata Fervojista Esperanto-Asocio) Jugoslavian Fervojiston" daŭrigis eldonadi serbaj fervojistoj en Jugoslavio kiel sian organon ĝis la jaro 2002.En libreto “Niaj kvindekjaroj 1954-2004”, eldonita okaze de la datreveno de KFEA, oni akcentas pri ĉi-tiu bulteno, respektive revuo (paĝo 9): “Oum pluraj jaroj zagrebaj fervojistoj redaktis la bultenon Jugoslavia Fervojisto. Tio estis ĝia plej kvalita periodo: monata, presita sur luksa papero, riĉe ilustrita, kaj ankaŭ kun riĉa faka kaj alia enhavo”.En menciita libreto sub titolo “Nia fiero kaj vojmontrilo: Josip Zupanić’ lasta fragmento tekstas jene (paĝo 20): “Lia laboro pri faka fervojista terminaro estas nepre menciinda, same kiel traduko de Internacia konvencio prifervoja vartrafiko. Sed lia plej kara infano estas certe Jugoslavia Fervojisto el kiu ni ĉiuj lernadis novajn terminojn kaj kie ni legis pri novaĵoj el fervojista mondo kaj pri la agado de fervojistoj-esperantistoj”.La unua numero enhavis ok paĝojn kaj estis eldonita en ducent ekzempleroj. Ekde 1958 ĝis la jaro 1963/Festis monata bulteno enhavinta dudek kvar paĝojn, eldonita en kvincent ekzempleroj. En la jaro 1963 ĝi aperadis kiel dumonata bulteno kun reduktita paĝnombro. La tutan tempon kunlaboris multaj esperantistoj-fervojistoj el Kroatio kaj aliaj respublikoj de eksa Jugoslavio. SiamtempejF, kiel skribite en la libreto, estis legita en ĉiuj Kontinentoj.S-roj Josip Zupanić kaj Ludoviko Sekereš (el Serbio) faris "Fervojan Terminareton" kun 3000 fervojaj fakterminoj kolektitaj okaze de la laboro en JF kaj terminoj de Internacia Fervoja Unio (U1C) aperintaj en la jaro 1971.Josip Zupanić estis redaktoro de 'Jugoslavia Fervojisto” dum multaj jaroj - ekde ĝia komenco ĝis la jaro 1983 laborate kun aliaj redaktoroj. Drago Gubijan kaj Nikolaj Kizem estis teknikaj redaktoroj. Menciitaj estis ankaŭ funkciuloj de FES. Elstara esperantisto-verkisto Marinko Gjivoje kiu redaktis organon de tiama Fervoja transporta entrepreno Zagreb "Željezničar", ankaŭ siatempe redaktis kaj kunlaboris en JF. La unua tajpistino preparinta la tekstojn estis Slavica Pirc. Poste longjara tajpistino de /Ekaj ties sekretariino estis Ana Medie.Grandparte kontribuojn por JF realigis la plej elstaraj membroj de FES Zagreb. /Akcentante meritojn de elstaraj unuopuloj por JE signifas unuavice paroli pri fondintoj de la societo kaj pri niaj radikoj. En sia "Biografia leksikono de kroatiaj esperantistoj ' Josip Pleadin plurfoje mencias JF kaj ĝiajn kunlaborantojn en kadro de zagreba FES kaj unu kunlaboranton ekster ĝi (Stevan Stojniĉ). Inter ili la plej maljuna anino de KFEA s rino Elfrida Koron estis menciita kiel kunlaboranto de JF. Dum komuna kunlaboro de. zagrebaj kaj beogradaj fervojistoj pri ĝia eldonado, helpadis interalie nia eksa prezidanto m-gro Franjo Šlabek. El memoro ni ne deziras ellasi 

aliajn elstarajn kunlaborantoj el aliaj jugoslaviaj FES oj (ekzemple, Gvozden Sredić, Dimitrije Janičić, Nedeljka Subotić kaj Mira Lipiĉar). La dua prelego temis pri la enhavo de "Jugoslavia Fervojisto" en periodo 1956-1959. Ni rememoris pri niaj gekolegoj el tiu ternpo kaj pri iliaj kontribuaĵoj. Bedaŭrinde la plei multaj el ili estas forpasintaj. La prelego celis montri la spiriton" de tiu tempo, karakterizita per okazigo de ekspozicio en Kroataj fervojoj kiel "ora periodo de kultu carta amatora laboro’ kaj akcenti entuziasmon kaj obstinecon de la membraro. Estas menciinde ke JAFE tiam havis sescent membrojn.En la unua numero, la unua prezidanto de FES Zagreb, Franjo Debiĉ aperigis artikolon pri generalo striko de jugoslaviaj fervojistoj en la jaro 1920, okazo festita tiam kiel Tago de fervojistoj. Drago Gubijan aperigis serion da artikoloj pri la zagreba historio. Nia nuna bibliotekistino Anka Spehar aperigadis artikolojn en la unua kaj poste en aliaj numeroj de/Fpri montgrimpantaj okazajoj.En du numeroj en la artikolo 'Esperanto en la fakon oni raportis pri kvin mil fervojaj fakterminoj pri kiuj zorgas faka komisiono de IFEF (Internacia Fervojista Esperanto-Federacio). Kadre de la tiama LES (Laborista Esperanto-Societo) kies parto ĝis memstarigo la 1 -an de jaunaro 1956 estis FES Zagreb, sukcese okazadis Esperanto kursoj kun 38 kursanoj. Drago Gubijan aperigis artikolon pri diferencoj inter UEA kaj SAT kiel organizoj. En la tria numero siajn impresojn el la 8-a IFEF kongreso en Stockholm prezentis Drago Šnajdar kaj Drago Gubijan.Dum la jaro 1956 estis grandaj preparoj por IFEF- kongreso en Rijeka, kiu okazis en 1957 (unua Icaj sola Esperanto-fervojista kongreso en Kroatio). Sekvontjare oni raportadis pri tiu evento en 
JF. Sekvis kelkaj aliaj IFEF-kongresoj kaj kongresoj de UEA kaj SAT pri kiuj oni raportadis. En tiuj okazoj ofte oni prezentis landojn- gastigantojn de diversaj aranĝoj. Oni aperigadis artikolojn ankaŭ pri aliaj aktualaĵoj. Tiama ĵurnalisto de Radio-Zagreb Vlado Jurkoviĉ estis unu el la kunlaborantoj de/F. Oni multe vojaĝis al IFEF- kaj aliaj Esperanto-kongresoj.En kelkaj artikoloj estis priskribitaj naturbelaĵoj de nia lando (Lagoj Plitvice, Skradinski Buk). Pri historio de laborista Esperanto movado aperis artikoloj en pluraj daŭrigoj de Josip Vaĵdlih. Fervoja laboristo Franjo JutriSa aperigis artikolojn pri sia urbo Slavonski Brod kaj pri la 20-jara aperado de 'La Suda Stelo". Precipe interesa kaj grava okazo estis vizito de prezidantaro de FES Zagreb al tiama ĝenerala direktoro de fervoja entrepreno Zagreb Franjo Culjak (li estas envicigita en "Biografia leksikono" de Pleadin kiel esperantisto).’l'iutempe fondigis FES-oj en pluraj urboj: Ljubljana, Sarajevo, Niš, Skopje. El Slovenio estis tre aktiva s-ro Ivo Pavliĉ. La unua prezidantino de JAFE estas Milica Milisavljeviĉ, vicprezidanto Dragutin Buha kaj sekretario Gradimir Mačić ( Buha kaj precipe Mačić estis aktivaj en JF}. Kunvenprotokoloj de JAFE tiatempe estis tre longaj kaj legindaj por lemi kiel labori tiuaspekte - siaspeca "lernejo" de protokolado.Precipe estis interesaj fakaj artikoloj pri fervojoj. Rimarkinda estas artikolo de Drago Šnajdar pri evoluo de fervojo en Jugoslavio. Interalie, redaktoro ofte elektadis fakajn artikolojn el eksterlandaj revuoj kiuj estis represitaj en JF. Tre kvalitaj estis fakaj artikoloj de franca inĝeniero Andre Blondeux (pri fervojaj trakoj, sekurigaj instalaĵoj, dizeligo ktp). Aperis artikoloj pri horaro, pasaĝera kaj vara transporto, trafika sekureco t.n. 'eksterordinaraj okazajoj", novaj trajnoj, lokomotivoj ktp. Pri Terminara Komitato raportadis kaj fakajn artikolojn pn fervoja tekniko verkis inĝeniero Ludoviko Sekereŝ. Kontribuo de esperantistoj de Jugoslavio tiucele estas granda kaj ĝi evidentas sur la paĝoj de "Jugoslavia Fervojisto".Unuanime ni povus konsenti, ke tio estis vere "ora tempo' de fervojistoj-esperantistoj kun bona "socia klimato" por la Esperanta afero. En tiuj cirkonstancoj "Jugoslavia Fervojisto" estis parto de fruktodonaj aktivecoj en kiuj kroataj Esperanto-fervojistoj faradis gravan kontribuon.

D-ro Zlatko Hinšt
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NASK - SPERTOJ EL USONO
NASK (Nord - Amerika Somera Kursaro de Esperanto) estas la plej prestiĝa lernejo pri Esperanto en Usono. Ĝi ŝuldas sian ekzistadon al entrepreno kaj diligenteco de la forpasinta usona Movada aktivulino Cathv Schulz. En julio 2006 ĝiajn partoprenantojn kaj instruistojn gastigis Brattleboro en la usona ŝtato Vermonto. Mi havis unikan ŝancon tie partopreni. Pri NASK oni povas legi en Ia reto. Riĉan artikolon skribis juna ĉi-iara NASK-ano Boris - Antoine Legault kiu venis el Kanado. Se vi pri tio estas scivolemaj, bonvolu viziti la sekvan paĝaron: http:// 

www.esperanto.org/Ondo/Ondo/! 42-lode.ht.m^ 142-08.La unua flugo kaj ankaŭ la unua vizito al Usono en mia vivo restos ĉiam ligita kun NASK. Neforgesebla fakto! Tiun dimantan postagmezon komence de julio mi staris ĉe bostona flughaveno kaj atendadis, laŭ interkonsento, alian grupon de esperantistoj. Post pli ol tri horoj da atendado, kiam plu ne estis legebla sur granda ekrano la numero de la flugo atendita, mi komprenis ke ne estas ĝusta la loko kie mi troviĝis. Alivorte, mi eraris kaj maltrafis la antaŭviditan rekontiĝ-lokon. “La grupo certe plu ne atendas min” - mi ekpensis. Mi staris tie sola kaj perdita dum ili jam eniris Vermonton. Kion fari? Ne estas facile eltrovi manieron por atingi Bratlleboron. Fine rni solvis tiun problemon dank al ĝentila itala sinjoro kiu telefon is al Brattleboro kaj pruntis al mi sian poŝtelefonon por paroli kun s-ino Ellen kiu promesis solvi tiun embarasan situacion.Post iom da tempo Jakobo, juna usona esperantisto el Bostono, trovis min ĉe la flughaveno kaj per lia aŭto ni forlasis tiun lokon. Bedaurinde, mi ne povas resti kun vi ĉi-vespere’ - diris Jakobo - "sed Erin estos al via dispono Erin aperis sur la pordo de tipa usona domo. Ŝi estis juna kaj blondhara. Tiun vesperon ni parolis itallingve. Embaraso transformiĝis al favoro: mi poris viziti tre interesajn partojn de Bostono, tiu, por mi tute nekonata urbo en Masaĉuseco. Erin estis mia ĉiĉerono.La morgaŭan tagon mi forlasis Bostonon kaj pere de Thomas 
transportation post trihora vojaĝado eniris la larĝan korton de Lemejo por lnternacia Trejnado. La auto haltis antaŭ Intemacia centro. La j—----unua persono kiun mi renkontis estis Ellen Eddy. Sekvis trisemajna laboro. Mi partoprenis oficiale la duanivelan kurson kaj ĉiutage mi vizitis ankaŭ la trianivela]] traktinta la vivon de pentristo Vincent Van Gogh. Mi malkovris interesajn detalojn pri lia vivo kaj malfeliĉa sorto. Mi surpriziĝis pro la fakto ke li studis teologian fakultaton kaj finfine li fiaskis. Sed vera malsukceso sekvis dum lia pastora servado en la plej mizeraj regionoj (Borinage en Belgio). Sur la fenestro de nia klasĉambro estis pendigita lia unua prediko.La eseoj kiujn studentoj skribis ne estas devigaj sed konsilindaj. Tiam mi komencis skribi mian unuan Esperantan eseon pri teologio. Mi finis ĝin post mia reveno en Zagrebo. Lee Miller, instruisto de la unua nivelo, korektis tiun eseon kaj rctpoŝte resendis al mi.Antaŭnelonge mi hazarde trovis pensojn de Vincent en la libro de gerrnana teologo Eugen Drevvermann (kiu la pasintan Kristnaskon decidis forlasi romkatolikan eklezion). Tre konata teologo citis Vincent: “La Dio de la pastroj estas morta, sed mi amas kaj vivas. Mi ne plu volas pentri la Dion de la katedraloj kaj preĝejoj: rni deziras pentri la Dion en helaj okuloj de homoj.” (E. Drevvermann, Ii cielo aperto, Queriniana, paĝo 242).

Tihomir Lovrić

Supre: Tihomir Lovne (la dua de maldekstre) en NASK. 
Malsupre: La partoprenantoj de NASK.
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211. Zdravka Metz 18,97 eŭrojn
Anstataŭ floroj por 
tombo de Jadranka Radunkoviĉ

En septembro kolektite 18,97 eŭrojn
Entute: 13.043,83 eŭrojn

Jadranka Radunkoviĉ
Jadranka Radunkoviĉ mortis en Pula la 17-an de 

septembro 2006. Ŝi naskiĝis en Pula la 12-an de aŭgusto 
1951. Esperanton ŝi lernis en Studenta Esperanto-Klu
bo en Zagrebo, kiam ŝi studis arthistorion kaj la rusan 
lingvon en Filozofia Fakultato. Kiel membro de SEK ŝi 
aktivis kiel kursgvidanto kaj akompananto de lernantaj 
grupoj (interalie al Ĉeĥio). Ŝi konsiderinde kontribuis al 
la junulara Movado de Kroatio (Premantura 1978, Fazana

Internacia Televido
Intemacia Televido estis naskita la 5-an de novembro 
2005 ĉe http://intemacia.tv.

Spektu ĝin!

1979). Partoprenis en pluraj IJK-oj (1976,1978). Gastigan
to de Pasporta Servo. Kunfondinto de Esperanto-societo 
“Juneco” en Pula (1980-1990). Profesie gimnazia instru
isto pri la rusa en gimnazio “Branko Sem eli ĉ”, turisma 
gvidanto kaj tradukisto.

Z. Metz/G. Plavšić
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MARIA KAJ KRISTINA HAVA5 TAS
KON SKRIBI POR LERNEJA GAZETO 
„FAJRERO"

■' l

~~ —■ » *___'1. _ i

IVAN PUH EL ZAGREBO ESTAS 
UNU KNABO KIU APARTENAS 
AL GRUPO "FAJREROJ" ILIA 
LERNEJO ESTAS .MLADOST

VOJAĜO ESTIS TRE 
LONGA. SED FELIĈE. MA
RIA KAJ KRISTINA LUDIS 
KUN SIAJ HUNGARAJ 
AMIKINIOJ

Ću tio estas 
nur hazarda 
fakto?

NI TROVIĜIS EN ORIENTA PARTO DE LA URBO. 
RIGARDO DA LA HOTELA TERASO

Maria Budanec kaj Kris
tina Mak estas du ler
nantinoj de la 7C klaso 
kiuj unua fojo partopre
nis Konkurson pri scio de 
Esperanto en Rijeka. Tio 
estis historia fakto por 
elementa lernejo „Sveti 
Križ Zač retje". Sendube 
niaj lernantinoj nun havas 
riĉajn spertojn. Ni espe
ras ke ili ne nur partopre
nos sed ankaŭ konkeros la 
pokalon venontjare.

Cu la akvo estas 
varma? Kion vi 
pensas, Kristina?

Jes, 
mi supozas

Nia ĉiĉerono 
senĉese parolas. 
Mi freneziĝos.

VORTARETO
akvo, voda 
amiko, prijatelj 
amikino, prijateljica 
ankaŭ, također 
aparteni, pripadati 
bildstrio, strip 
senĉese, neprestano 
ĉiĉerono, vodič 
ekskurso, izlet 
fajrero, krijesnica 
gazeto, list 
hazarde, slučajno 
knabo, dječak 
longa, dug 
lernejo, skola 

ludi, igrati 
mi freneziĝos, ja ču 
poludjeti 
orienta, istočni 
paroli, pričati 
parto, dio 
pensi, mishti 
riĉa, bogat 
rigardo, pogled 
skribi, pisatf 
supozi, pretpostaviti 
teraso, terasa 
urbo,grad 
varma, topao 
vojaĝo, put


